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KAS NAUJO ĮVYKO SKVC 
2014 METAIS 
 

2014 metais buvo atnaujinta vidutinės trukmės SKVC strategija. Prie šio proceso 
aktyviomis diskusijomis prisidėjo ne tik visas kolektyvas, bet ir kolegialus valdymo organas 
– SKVC taryba: 

 Paulius Baltokas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas; 

 Tomas Baranauskas, Lietuvos kultūros ir meno tarybos narys; 

 Prof. Dr. Jonas Čičinskas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto profesorius; 

 Doc. Daiva Daugvilienė, „Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos“, UAB 
direktorė; 

 Nadežda Filipova, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentė, UAB 
„Rožė“ valdybos pirmininkė; 

 Prof. Dr. Rimvydas Jasinavičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos garbės 
viceprezidentas, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos; 

 Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
prorektorius klinikinei medicinai, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 
viešosios įstaigos Kauno klinikos generalinis direktorius; 

 Prof. habil. dr. Domas Kaunas, Lietuvos mokslų akademijos mokslinis sekretorius; 

 Antanas Levickas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Studijų 
skyriaus vedėjas; 

 Rūta Norkienė, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 
biuro patarėja; 

 Prof. Dr. Viktoras Senčila, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius. 
 

Bendrų susitikimų metu buvo išgrynintas įstaigos tikslų ir uždavinių kontekstas, aiškiau 
suformuluotos vertybės, patikslintas misijos apibrėžimas. 

Buvo svarstyti Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro atliktos Lietuvos studijų 
būklės apžvalgos rezultatai, nagrinėta bei patvirtinta Centro 2013 m. veiklos ataskaita, 
svarstyti Tarybos darbo rezultatai, suformuluoti veiklos tikslai ateinantiems metams. 
Tarybai pristatyti ketinami vykdyti projektai, pareigybių SKVC kaita. Taip pat teikti siūlymai 
dėl dviejų metodikų – Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio 
vertinimo ir akreditavimo metodikos bei Ekspertų atrankos aprašo – pakeitimų. 
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Vieno iš posėdžių metu Tarybos narys prof. R. Jasinavičius Tarybos nariams bei posėdyje 
dalyvaujantiems Centro darbuotojams pristatė atlikto tyrimo „Lietuvos aukštojo mokslo 
sistemos problemų Medis“ eigą, problematiką bei rezultatus. Diskutuota dėl šio tyrimo 
pakartotinio atlikimo, siekiant suformuluoti pagrindines aukštojo mokslo problemas šiuo 
metu. 2014 metų pabaigoje pristatytas bei svarstytas Centro 2015 metų darbo plano 
projektas. 

 

 

SKVC strategija 
 

SKVC yra savarankiška biudžetinė organizacija, įkurta 1995 m. pradžioje, įgyvendinanti 
Lietuvos valstybės mokslo ir studijų politiką savo kompetencijos ribose ir užtikrinanti 
Lietuvos studijų sistemos suderinamumą su Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatomis.  

SKVC veiklos tikslas – skatinti Lietuvos aukštojo mokslo kokybę bei kokybės kultūrą, kurti 
palankias studijų ir profesinės veiklos, 
laisvo asmenų judėjimo sąlygas. 

Nuo pat įkūrimo pradžios SKVC 
atlieka dvi pagrindines funkcijas – 
kokybės agentūros bei kvalifikacijų 
pripažinimo centro. Centras: 

 Vykdo aukštųjų mokyklų ir jų 
studijų programų išorinį vertinimą, 
kurio pagrindu akredituojamos 
aukštosios mokyklos ir jose vykdomos studijų programos. Vykdydamas šią veiklą, SKVC 
tapo patikima bei pripažinta aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra. Išoriniam 
vertinimui pasitelkdamas Lietuvos ir užsienio ekspertus – akademikus, studentus bei 
profesinės veiklos pasaulio atstovus – SKVC prisideda prie sistemingo aukštojo mokslo 
kokybės gerinimo;  

 Pripažįsta užsienyje įgytas vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijas bei vykdo 
kitas Lietuvos ENIC/NARIC1 funkcijas. Tokio centro funkcijas SKVC vykdo nuo 1999 metų ir 
yra sukaupęs didelę šios srities patirtį, kuria dalijasi konsultuodamas ir teikdamas 
informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie užsienio kvalifikacijų akademinį ir 
profesinį pripažinimą, Lietuvos ir užsienio šalių švietimo sistemas, dalinių studijų įskaitymą 
bei kitais klausimais.  

                                                 
1
 SKVC yra įgaliotasis Lietuvos ENIC (angl. European Network of Information Centres in the European Region) 
ir NARIC (angl. National Academic Recognition Information Centres in the European Union) tinklų centras 
nuo 1999 m. 

SKVC atlieka dvi 
pagrindines funkcijas – 
kokybės agentūros bei 

kvalifikacijų pripažinimo 
centro 
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Taigi, mūsų misija yra kurti palankias sąlygas aukštojo mokslo kokybės gerinimui Lietuvoje 
bei laisvam asmenų judėjimui pasaulyje siekiant Lietuvos aukštojo mokslo 
konkurencingumo didinimo ir kvalifikacijų aiškumo. Mūsų vizija: Studijų kokybės 
vertinimo centras – įtakingas aukštojo mokslo kokybės gerinimo ir tarptautiškumo 
didinimo idėjų kūrėjas, diegėjas ir skleidėjas Lietuvoje ir Europoje.  

 

Savo veikloje vadovaujamės šiomis vertybėmis: 

 

• Profesionalumas ir kokybė. Kompetentingai ir veiksmingai vykdome funkcijas; 
siekdami savo veiklos kokybės, ją analizuojame, nuolat mokomės ir dalijamės patirtimi;  

• Nepriklausomumas ir nešališkumas. Esame savarankiška organizacija; veiklą 
vykdome skaidriai, viešai ir objektyviai pagal iš anksto nustatytus ir skelbiamus kriterijus 
bei procedūras; sprendimus grindžiame faktais ir jų vertinimu;  

• Pagarba ir pasitikėjimas. Gerbiame valstybinę kalbą, asmenų ir institucijų 
pasirinkimą, įsiklausome į jų nuomonę, siekiame padėti jiems tobulėti; 

 
• Bendradarbiavimas. Veiklą grindžiame partneryste organizacijos viduje bei su 

socialiniais dalininkais Lietuvoje ir užsienyje. 
 

 

 

SKVC 

Profesionalūs ir 
siekiantys kokybės 

Gerbiantys ir 
pasitikintys 

Bendradarbiaujantys 

Nepriklausomi ir 
nešališki 
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Darbo grupės ir tarptautinė veikla 
 

 

Centras yra paskirtas ENIC ir NARIC tinklų atstovu Lietuvoje, taigi dalyvauja šių tinklų 
organizuojamuose susitikimuose ir vykdomuose projektuose. Centras taip pat yra kelių su 
aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo veikla susijusių organizacijų ir tinklų narys (ENQA, 
INQAAHE, CEENQA), todėl pagal galimybes dalyvauja ir prisideda prie jų organizuojamų 
generalinių asamblėjų, seminarų ir forumų, taip pat ir formalių projektų bei neformalių 
iniciatyvų. Centro Direktoriaus pareigas einanti Nora Skaburskienė dirbo CEENQA 
taryboje, o Direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė buvo ENQA tarybos narė.  

Centro atstovai aktyviai dalyvavo ENQA (Europos asociacija kokybės užtikrinimui 
aukštajame moksle) darbo grupėse. 2014 metais dalyvauta net trejose: „Kokybės 
užtikrinimo poveikis“, „Ypatinga kokybė aukštajame moksle“, „Personalo plėtra“. Šiose 
darbo grupėse parengti dokumentai, veiklos gairės paskelbti ENQA tinklapyje ir tikimasi, 
kad jie prisidės tobulinant aukštojo mokslo kokybės vertinimą visoje Europoje. 

Centro atstovas dalyvavo Bolonijos proceso sekretoriato bei Europos Tarybos 
kuruojamoje darbo grupėje dėl Europos aukštojo mokslo erdvės struktūrinių reformų 
(EHEA Working Group on Structural Reform – WG on qualifications frameworks, 
recognition, quality assurance and transparency). Ši darbo grupė svarstė klausimus, 
susijusius su kokybės užtikrinimu, kvalifikacijų pripažinimu, kvalifikacijų sąrangomis, 
skaidrumu aukštajame moksle. Parengta ataskaita ir rekomendacijos dėl tolesnio 
Bolonijos Proceso įgyvendinimo, kas bus svarstoma regiono ministrų susitikime 2015 m. 
gegužės mėn. Jerevane (Armėnija).  

Taip pat buvo Centrinio profesinio komiteto sudėtyje, patvirtintoje Kvalifikacijų ir 
profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus. Tai kolegiali, bendradarbiavimo pagrindu 
veikianti patariamoji institucija, koordinuojanti strateginius kvalifikacijų sistemos 
formavimo klausimus.  

Dalyvauta Tarptautinių studijų komisijos veikloje. Šios užduotis – teikti siūlymus dėl 
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, vykstančių studijoms, mokslinėms stažuotėms 
užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijose pagal tarptautines sutartis ir susitarimus. 
Dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytų darbo grupių siūlymams dėl studijų 
programų išorinio vertinimo ir akreditavimo teisiniam reglamentavimui tobulinti, taip pat 
dėl Lietuvos švietimo klasifikatoriaus versijos pagal ISCED-2013 parengimo ir dėl esminių 
aukštojo mokslo rodiklių nustatymo veiklose.  

Centro Kvalifikacijų vertinimo skyriaus atstovai dalyvauja įvairių Lietuvos institucijų 
sudarytų darbo grupių, sprendžiančių su kvalifikacijų pripažinimu susijusius klausimus, 
veikloje. 2014 dirbta Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytos darbo grupės, sprendusios 
priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas klausimus, veikloje. Taip pat aktyviai dalyvauta 
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darbo grupės, skirtos atnaujinti Lietuvos ir Lenkijos sutartį dėl abipusio kvalifikacijų 
pripažinimo, darbe. Centro atstovas dirba Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos veikloje. Vienas Centro 

atstovas yra ir Ūkio ministerijos sudarytos Nacionalinės reglamentuojamų profesijų 
kvalifikacijų pripažinimo tarybos narys.  

Centro atstovas taip pat dalyvavo tarptautiniu lygmeniu sudarytoje darbo grupėje, 
skirtoje numatyti konkrečias priemones Europos ir Azijos regionų bendradarbiavimo 
kvalifikacijų pripažinimo srityje deklaracijos (angl. Asia-Europe Meeting of Ministers of 
Education [ASEM] Recognition Bridging Declaration) įgyvendinimui.  

 

SKVC komanda 

 

 

 

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2014 m. pabaigoje Centre buvo 28 pareigybės, iš 
kurių 27 valstybės tarnautojai ir 1 pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo. Tai yra 
mažiau nei ankstesniais metais, nes 2014-taisiais Centrui LR Švietimo ir mokslo 
ministerijos sprendimu buvo sumažinta valstybės tarnautojo 1 pareigybė.  

2014 metų pabaigoje Centre dirbo 40 darbuotojų (įskaitant darbuotojus, kurie įgyvendina 
projektus, finansuojamus Europos Sąjungos Struktūrinio fondo lėšomis), o direktoriaus 
pareigas laikinai ėjo institucinio skyriaus vedėja Nora Skaburskienė.  

2014 metų pabaigoje vykdyti 3 projektai, finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšomis. Iš viso juos įgyvendina 36 darbuotojai, iš jų 15 – darbuotojų, kurie priimti 
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projektų veikloms vykdyti. Lyginant su ankstesniais metais, projektų veiklas vykdė 3 
darbuotojais daugiau. 

Centro kolektyvas yra gana jaunas – bendras darbuotojų amžiaus vidurkis 2014 metais 
buvo 33 metai. Daugiausia dirba darbuotojai, kurių amžius nuo 26 iki 30 metų (18 
darbuotojų). Visi jie turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 

 

Finansai 

 

Pajamos 

Studijų kokybės vertinimo centro lėšų šaltiniai: 

 planinės valstybės biudžeto lėšos, 

 projektų lėšos. 

Centro pajamos 2014 metais sudarė 8916,5 tūkst. Lt. Planiniai valstybės biudžeto 
asignavimai, įskaitant patikslinimus, skirti studijų ir MTEP2 plėtrai programai įgyvendinti, 
sudarė 1568,8 tūkst. Lt, arba 17,6 % nuo visų pajamų, 7352,9 tūkst. Lt gauta iš įvairių 
šaltinių projektinės veiklos vykdymui, arba sudarė 82,5 % Centro pajamų.  

 
         Pajamų šaltiniai. 
 

                                                 
2
 Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa 

18% 

82% 

Pajamos 

MTEP (valstybės
biudžetas)

Projektai
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Pajamos gautos 2014 metais, vykdant projektinę veiklą sudarė 24,2 % per 2006 m. – 2013 
metus gautų pajamų, o lyginant su 2013 metų gautomis lėšomis padidėjo 20,7 %, arba 1528.0 
tūkst. Lt.  Pajamų padidėjimą 20,7 %, arba 1528,0 tūkst. Lt 2014 metais nulėmė pagal einamųjų 
metų patvirtintas projekto biudžeto sąmatas gautos finansavimo lėšos Centro vykdomiems 
projektams: „Užsienio institucijose įgytų, susijusiu su aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinio 
pripažinimo sistemos tobulinimas“ (KAPRIS), „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos 
stiprinimas“ (AMIS-2) ir „Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas“ 
(SKAR-2) bei padidinti valstybės biudžeto asignavimai, įskaitant patikslinimą. 

Pažymėtina, kad 2014 m. planinės valstybės biudžeto lėšų pajamos, įskaitant patikslinimą,  
lyginant su 2013 m. padidėjo 106,9 tūkst. Lt, arba 7,3 %, tačiau nepasiekė 2006 m. lygio. 

Išlaidos 

Išlaidų pavadinimas Suma 
% 

nuo visų 
išlaidų 

Nuolatinių Centro darbuotojų darbo 
užmokestis 

962,0 61,3 

Socialinis draudimas 297,5 19,0 
Transporto išlaikymas 4,5 0,3 

Komandiruotės 52,2 3,3 
Centro funkcionavimas 237,6 15,1 

Pagrindinė veikla 15,0 1,0 
Iš viso asignavimų: 1568,8 100,0 

 
  Centrui skiriamų valstybės biudžeto išlaidų struktūra. 

 

 

Projektai 

 

2014 m. Centras toliau vykdė tris stambius projektus, kurių finansavimui buvo skirtos ES 
struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“. Tai:  

 „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ (SKAR-2), kuriuo siekiama 
tobulinti nacionalinę studijas reglamentuojančių aprašų rengimo sistemą ir sukurti 50 
studijų krypčių aprašų; 
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 „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas“ (AMIS-2), kuriuo 
siekiama stiprinti aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemą; 

 „Užsienio institucijose įgytų kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo 
sistemos tobulinimas“ (KAPRIS), kurio tikslas – tobulinti užsienio institucijose įgytų, 
susijusių su aukštuoju mokslu, kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo sistemą. 
 

Praėjusiais metais SKVC  pradėjo darbą 5 naujuose  užsienio partnerių koordinuojamuose ir 
Europos Komisijos remiamuose NARIC veiklų projektuose, susijusiuose su užsienio kvalifikacijų 
vertinimu ir pripažinimu  (plačiau žr. dalyje Dalyvavimas kuriant bendrą kvalifikacijų pripažinimo 
erdvę Europoje). 

Centras, vykdant projektinę veiklą 2014 m., išleido 6227,3 tūkst.Lt.  

Išlaidų pavadinimas Suma 

Užsienio institucijose įgytų, susijusių su aukštuoju mokslu, 
kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemos tobulinimas 

(KAPRIS), Europos socialinis fondas 

631,2 

Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros 
sukūrimas (SKAR-2), Europos socialinis fondas 

910,6 

Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas 
(AMIS-2), Europos socialinis fondas 

5035,8 

Kiti projektai, kuriuose Studijų kokybės vertinimo centras 
buvo partneris 

57,9 

Iš viso išlaidų: 6635,5 

 
Išlaidų išsidėstymas pagal projektus 
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PALANKIŲ LAISVO 

ASMENŲ JUDUMO SĄLYGŲ 

KŪRIMAS  
 

 

 

Kvalifikacijų pripažinimas  
 

 
Kreipimųsi srautai ir apimtys 
 
2014 metais Centre gautos 1338 paraiškos dėl teisę į aukštąjį mokslą teikiančių 
kvalifikacijų pripažinimo bei 1817 paraiškos dėl užsienio aukštojo mokslo kvalifikacijų 
pripažinimo (iš viso 3155 paraiškos). Gautų paraiškų skaičius lyginant su 2013 metais 
išaugo ketvirtadaliu (23 %), o lyginant su 2012 metais – 42 % (žr.1 pav.). 
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Gautų 2009-2014 metais paraiškų dėl užsienio kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą 
(VMK) ir aukštojo mokslo (AMK) kvalifikacijų pripažinimo skaičius  

 

 

Paraiškų dėl pripažinimo nagrinėjimo rezultatai 

2014 metais išnagrinėta daugiau nei 
97% Centre per metus gautų paraiškų 
dėl su aukštuoju mokslu susijusių 
užsienio kvalifikacijų akademinio 
pripažinimo. Mažiau nei 3% pateiktų 
paraiškų nespėta išnagrinėti, nes jos 
buvo pateiktos paskutinėmis 2014 metų 
gruodžio dienomis arba buvo pateikti ne 
visi prašomi dokumentai. 

Paraiškų nagrinėjimo rezultatai gali būti kelių rūšių: 

 priimamas vienas iš galimų sprendimų dėl akademinio pripažinimo; 

 priimamas kitas dalykinis sprendimas, t. y. nustatoma, kad kvalifikacija nėra 
formali ir negali būti atliktas jos palyginimas arba nustatoma, kad panaši 
kvalifikacijai Lietuvoje nėra teikiama; 

 paraiškos nagrinėjimas nutraukiamas (asmens prašymu ar įtariamo 
dokumentų klastojimo atveju, nustačius, kad kvalifikacija nėra vertinimo 
objektas Centre);  

„nepripažinimo sprendimai 
sudaro mažiau nei 1% visų 
sprendimų“ 
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 pratęsiamas terminas, nes sprendimui priimti nepateikti reikalingi 
dokumentai ar informacija ar reikalingi papildomi dokumentai. 

 

Sprendimai dėl akademinio pripažinimo 

Paraiškos nagrinėjimo metu renkama informacija apie užsienio kvalifikaciją, nustatant jos 
vertę ir vietą kilmės šalies švietimo sistemoje. Nustačius, kad užsienio kvalifikacija yra 
vertinimo objektas, ji palyginama su Lietuvoje teikiama panašiausia kvalifikacija. Užsienio 
kvalifikacijos pripažinimo tikslas – nustatyti tos kvalifikacijos akademinę vertę Lietuvoje, 
kad kvalifikacija taptų suprantama aukštosioms mokykloms, darbdaviams ar kitoms 
institucijoms, o pats kvalifikacijos turėtojas žinotų savo galimybes studijuoti, dirbti ar 
užsiimti kita veikla Lietuvoje. 

Tais atvejais, kai nenustatomas esminis skirtumas, kvalifikacijos pripažįstamos 
besąlygiškai. Jei besąlyginis pripažinimas dėl švietimo sistemų skirtumų ar kitų priežasčių 
nėra galimas, svarstomas prilyginimas ne to lygmens ar tipo kvalifikacijai (pvz., ne 
kvalifikacijai, teikiamai baigus vientisąsias studijas, bet bakalauro kvalifikacijai ir pan.), 
arba alternatyvus pripažinimo sprendimas. Ir tik išskirtiniais atvejais, kai joks kitas 
sprendimas nėra galimas, kvalifikaciją atsisakoma pripažinti, t.y. ji nėra prilyginama nė 
vienai iš Lietuvoje teikiamų kvalifikacijų. Tokie nepripažinimo sprendimai įprastai sudaro 
mažiau nei 1% visų sprendimų. 

 

2010-2014 metais priimtų Centro sprendimų dėl užsienio kvalifikacijų, teikiančių teisę į 
aukštąjį mokslą (VMK), bei aukštojo mokslo kvalifikacijų (AMK) įvertinimas ar akademinis 
pripažinimas 
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Sprendžiant dėl pripažinimo, visais atvejais siekiama rasti artimiausią kvalifikacijos 
atitikmenį Lietuvos švietimo sistemoje, kad jos turėtojas galėtų įgyti atitinkamas 
akademines ar, kai kuriais atvejais, profesines teises Lietuvoje. Tarp užsienio kvalifikacijų 
ir Lietuvoje teikiamų kvalifikacijų neieškoma visiškos atitikties, bet nustatoma, ar tarp 
kvalifikacijų esantys skirtumai tikrai yra tokie esminiai, kad galėtų asmeniui sutrukdyti 
sėkmingai užsiimti siekiama veikla. 3 pav. pateikiamas užsienio kvalifikacijų pasiskirstymas 
pagal tai, kuriai Lietuvos kvalifikacijai jos buvo prilygintos. 

 

 

2014 metais visų įvertintų kvalifikacijų pasiskirstymas pagal prilyginimą Lietuvos 
kvalifikacijoms. 

 

Beveik dėl visų pateiktų prašymų įvertinti užsienio kvalifikaciją, teikiančią teisę į aukštąjį 
mokslą, buvo priimti palankūs pareiškėjams sprendimai. Tai reiškia, kad daugelis šių 
kvalifikacijų buvo prilygintos vidurinio mokslo kvalifikacijoms, teikiamoms Lietuvoje. Tokie 
sprendimai priimti net ir tais atvejais, kada kilmės šalyje sėkmingai baigta mokymo 
programa, nors ir teikianti teisę į aukštąjį mokslą, buvo labiau orientuota į profesinį 
rengimą, ar į labai specializuotų žinių įgijimą. Sprendimai pripažinti tokias kvalifikacijas 
priimti todėl, kad Lietuvoje, be vidurinio ugdymo, nėra kitų, alternatyvių, mokymo 
programų, kurias baigus būtų įgyta teisė stoti į aukštojo mokslo studijas.  
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Didžioji dalis aukštojo mokslo kvalifikacijų prilygintos magistro laipsniui, teikiamam po 
vientisųjų studijų, nes didelę dalį besikreipiančių srauto sudarė kvalifikacijų turėtojai iš 
posovietinių šalių, kurios arba nėra Bolonijos proceso dalyvės, arba dar nėra sukūrusios 
kvalifikacijų sąrangų arba pilnai įgyvendinusios Bolonijos proceso studijų pakopų sistemą 
(pvz. Rusija, Ukraina, Baltarusija). Minėtose šalyse dažniausiai pasitaikantis studijų tipas vis 
dar yra įvairiose studijų kryptyse siūlomos studijos, apimančios pirmąją ir antrąją studijų 
pakopas. 

Palyginti nedidelis skaičius kvalifikacijų (apie 2,5% ) prilygintos profesinio bakalauro 
laipsniui, nes nedaugelis šalių turi neuniversitetinio aukštojo mokslo sektorių. Pažymėtina, 
kad profesiniam bakalaurui gali būti prilyginamos ir užsienio universitetuose teikiamos 
pirmosios pakopos kvalifikacijos, orientuotos į parengimą profesinei veiklai, bet ne 
tolesnėms studijoms. 

 

Alternatyvūs pripažinimo sprendimai arba nepripažinimas 

Tais atvejais, kai besąlyginis pripažinimas dėl švietimo sistemų skirtumų ar kitų priežasčių 
nėra galimas, svarstomas prilyginimas ne to lygmens ar tipo kvalifikacijai (pvz., ne 
kvalifikacijai, teikiamai baigus vientisąsias studijas, bet bakalauro kvalifikacijai ir pan.), 
arba alternatyvus pripažinimo sprendimas. Ir tik išskirtiniais atvejais, kai joks kitas 
sprendimas nėra galimas, kvalifikaciją atsisakoma pripažinti, t.y. ji nėra prilyginama nė 
vienai iš Lietuvoje teikiamų kvalifikacijų. Tokie nepripažinimo sprendimai sudaro mažiau 
nei 1% visų sprendimų. 

Alternatyvūs pripažinimo sprendimai gali būti dviejų tipų: pripažinti tik kartu su 
papildomais reikalavimais, arba pripažinti ir suteikti tik tam tikras teises. Tokie sprendimai 
sudaro mažiau, nei 3% visų priimamų sprendimų. 

 

Sprendimų tipai Sprendimai 

skaičiais procentais 
Pripažinti 2305 Beveik 97 % 

Pripažinti kartu su papildomais reikalavimais 45 2 % 

Pripažinti ir suteikti tik tam tikras teises 12 mažiau, nei 1 % 

Nepripažinti 25 1 % 

 
2014 metais Centro priimtų sprendimų pasiskirstymas pagal sprendimų tipus 
 

Sprendimas pripažinti kartu su papildomais reikalavimais priimamas tais atvejais, kai 
švietimo sistemų skirtumai gali būti kompensuojami papildomomis studijomis ar žinių ir 
gebėjimų patikrinimu. Dažniausiai minėto sprendimo priėmimą lėmė apimties (trukmės) 
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esminiai skirtumai (nustatyti 34 tokio esminio skirtumo atvejai). Šiais ir kitais atvejais 
minėtas sprendimas priimtas, kai: 

 įgyta vidurinio ugdymo kvalifikacija, suteikta po baigtos 10-ies metų bendrojo 
ugdymo programos; tokios kvalifikacijos tam tikru laikotarpiu buvo teiktos kai 
kuriose posovietinėse šalyse (Armėnijoje, Baltarusijoje, Kazachstane, Rusijoje, 
Ukrainoje ir pan.) ir vis dar yra teikiamos kai kuriose kitose šalyse, pvz. Filipinuose; 

 asmens pasiekimai yra žemesni, nei kad reikalaujama studijoms; tokie atvejai 
nustatyti individualioms vidurinio mokslo kvalifikacijoms, įgytoms Airijoje, Ganoje, 
JAV, Kinijoje; 

 mokymosi rezultatai nėra aiškūs arba patikimi dėl atitinkamai susiklosčiusių 
situacijų ir (ar) aplinkybių – kvalifikacijos įgytos Afganistane ir Libane.  

Sprendimas pripažinti ir suteikti tik tam tikras teises visais atvejais priimtas nustačius 
esminį skirtumą dėl paskirties. Šis esminis skirtumas nustatomas tuomet, kai kvalifikacijos 
paskirtis kilmės šalyje yra siauresnė, nei atitinkamos kvalifikacijos Lietuvoje, pvz., 
kvalifikacija teikia teisę stoti tik į atitinkamos krypties ar atitinkamo tipo studijų 
programas. Įprastai šis sprendimas priimamas įgijusiems profesines kvalifikacijas, 
teikiančias teisę į aukštąjį mokslą. 

Sprendimas nepripažinti kvalifikacijos lygiaverte jokiai Lietuvoje teikiamai kvalifikacijai 
priimamas tik išskirtiniais atvejais. Dažniausiai šis sprendimas priimtas nustačius esminį 
skirtumą dėl studijų kokybės (nustatyti 20 atvejų)  nustačius, kad kvalifikacijos suteiktos 
visas studijas ar jų dalį įgyvendinus Lietuvoje, kvalifikacijų suteikėjams ar kitoms prie 
studijų įgyvendinimo prisidėjusioms institucijoms neturint Lietuvos Respublikos 
kompetentingos institucijos leidimo tokiai veiklai. 

 

Kvalifikacijų, dėl kurių pripažinimo kreiptasi, kilmės šalys 

(regionai) 

 

2014 metais didžioji dalis pripažinimui pateiktų su aukštuoju mokslu susijusių užsienio 
kvalifikacijų priklauso Baltarusijos (17%), Rusijos (11%), Ukrainos (9%), Nigerijos (9%) ir 
Jungtinės Karalystės (9%) švietimo sistemoms. Daugiausiai akademiniam pripažinimui 
gauta užsienio kvalifikacijų, įgytų Baltarusijos švietimo įstaigose.  
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Pateiktų kvalifikacijų santykinis pasiskirstymas 2014 metais pagal pirmojo penketuko 
šalis. 

 

 
2014 metais gautų su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų kiekybinis 
pasiskirstymas pagal pasaulio regionus. 
 

2014 metais pirmą kartą per pastaruosius penkerius metus akademiniam pripažinimui 
buvo pateiktos Butane, Centrinėje Afrikos Respublikoje, Gvinėjoje, Hondūre, Libijoje, 
Maltoje, Singapūre, Sudane ir Tailande įgytos kvalifikacijas. Tai suteikė daugiau duomenų 
apie šių šalių kvalifikacijų įgijimo ypatumus, išsilavinimo dokumentus, jų išdavimo tvarką. 

17% 

11% 

9% 

9% 
9% 

45% 

Pasiskirstymas pagal šalis 

Baltarusija

Rusija

Ukraina

Nigerija

Jungtinė  Karalystė

Kitos šalys

66% 

3% 
16% 

13% 
1% 

1% 

Pasiskirstymas pagal regionus 

Europa

Amerika

Azija

Afrika



17 
 

Ši informacija padės ateityje vertinant šių šalių kvalifikacijas bei teikiant informaciją 
aukštosioms mokykloms, darbdaviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.  

66% pripažinimui pateiktų kvalifikacijų sudaro įgytos Europos regione, iš jų – 34% įgytos 
ES, EEE ir Šveicarijos Konfederacijoje. Azijos, Afrikos ir Amerikos regionams 
priklausančiose šalyse įgytos kvalifikacijos atitinkamai sudaro 16%, 13% ir 3% visų 
kvalifikacijų.  

Tiek kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą, tiek aukštojo mokslo kvalifikacijų 
pasiskirstymas pagal pasaulio regionus panašus (išskyrus pagal Europos ir Afrikos 
regionus). Pateiktų pripažinimui Europos regiono aukštojo mokslo kvalifikacijų skaičius yra 
daugiau nei 2 kartus didesnis, o ES, EEE ir Šveicarijos aukštojo mokslo kvalifikacijų skaičius 
yra beveik 4 kartus didesnis, nei šių regionų kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą.  

Priešingai yra su Afrikos regionu, iš kurio daugiau pateikta kvalifikacijų, teikiančių teisę į 
aukštąjį mokslą (78%). Dėl riboto aukštojo mokslo prieinamumo ir kitų priežasčių šių šalių 
piliečiai ieško studijų galimybių užsienyje, taip pat ir Lietuvoje. 

2014 metais 2,84%. visų pateiktų pripažinimui užsienio kvalifikacijų, teikiančių teisę į 
aukštąjį mokslą, sudarė tarptautinėms kvalifikacijoms priskiriami Tarptautinio 
bakalaureato diplomai. 

Pažymėtina, kad 2014 metais vidurinio mokslo kvalifikacijų įvairovė dar didesnė, nei 2013 
metais: net 39% jų nepriklauso pirmojo penketuko šalims. Didžioji dalis (37%) pateiktų 
pripažinimui kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą, įgytos Baltarusijoje, tuo tarpu 
daugiausiai pateiktų pripažinimui aukštojo mokslo kvalifikacijų (26%) įgytos Rusijoje. 

 
2014 metais pateiktos aukštojo mokslo kvalifikacijos pagal pirmojo penketuko šalis 
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2014 metais pateiktos kvalifikacijos, teikiančios teisę į aukštąjį mokslą pagal pirmojo penketuko 
šalis 

 

Kvalifikacijų turėtojų pilietybė 

Pagal 2014 metais Centrui pripažinti pateiktų užsienio 
kvalifikacijų turėtojų pilietybę, pirmąjį penketuką sudaro 
šių valstybių piliečiai: Lietuvos (41 %), Baltarusijos (21 %), 
Nigerijos (14 %), Ukrainos (13 %), Indijos (11 %). 
 

 

Besikreipusiųjų dėl pripažinimo 2014 metais pilietybė, pirmasis penketukas. 
 

Net 41% 
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Jungtinė Karalystė, Rusija Lenkija, Baltarusija bei Nyderlandai – tai pirmąjį penketuką 
sudarančios šalys, kuriose Lietuvos piliečiai įgijo kvalifikacijas, dėl kurių įvertinimo ar 
akademinio pripažinimo kreipėsi į Centrą.  

Paskutiniųjų metų tendencijos 

Bendros tendencijos antrus metus kinta. Jei iki 2012 metų daugiausiai pripažintų vidurinio 
mokslo kvalifikacijų buvo iš kaimyninių šalių, tai 2013-2014 metais į pirmąjį penketuką 
pateko Indijoje ir Nigerijoje įgytos kvalifikacijos. 2014 metais į pirmąjį penketuką pateko 
Ukrainoje ir Pakistane įgytos kvalifikacijos, kurios pakeitė 2013 metais šiame penketuke 
buvusias Tarptautinio bakalaureato ir Rusijoje įgytas kvalifikacijas. 

Daugiausia 2014 metais pateiktų pripažinti vidurinio mokslo kvalifikacijų įgytos 
Baltarusijoje ir Nigerijoje, jų vietos pirmajame penketuke liko tos pačios kaip ir pernai. O 
štai aukštojo mokslo kvalifikacijų pirmasis penketukas išlieka toks pat, tik ženkliai išaugo 
kvalifikacijų skaičius. 
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2011-2014 metais gautų kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą (VMK) ir aukštojo 
mokslo kvalifikacijų (AMK) kiekybinis pasiskirstymas pagal pirmojo penketuko šalis. 
 

Akademiniam pripažinimui 2011-2014 metais pateiktos kvalifikacijos buvo iš 95 pasaulio 
šalių (teritorijų). Apie 70% visų kvalifikacijų sudaro Europos regiono šalių kvalifikacijos, 
kurių 23% įgytos ES, EEE šalyse ir Šveicarijos konfederacijoje, o 47% – kitose Europos 
šalyse. 

Didžiausią kvalifikacijų iš ES, EEE ir Šveicarijos 
Konfederacijoje skaičiaus dalį, kaip ir 2013 metais, 
sudaro Jungtinės Karalystės švietimo sistemai 
priklausančios kvalifikacijos (32%). Po to seka 
Lenkijos (22%), Latvijos (9%), Vokietijos (7%) 
švietimo sistemoms priklausančios kvalifikacijos.  

Didžiausią (net 72%) kvalifikacijų iš kitų Europos 
šalių procentinę dalį, kaip ir pernai, sudaro Rusijos 
ir Baltarusijos švietimo sistemoms priskiriamos kvalifikacijos. Jos taip pat sudaro 
didžiausią (net 43%) procentinę dalį įvertintų Europos regiono kvalifikacijų.  

Apie 12% daugiau nei 2013 metais (36%) kvalifikacijų sudaro kitų pasaulio regionų 
kvalifikacijos: Azijos (20%), Amerikos (3%), Afrikos (12%), Australijos-Okeanijos (0,32%). 
Tik Australijos-Okeanijos regione įgytų kvalifikacijų skaičius išliko panašus, o Azijos regione 
įgytų kvalifikacijų skaičius padidėjo dvigubai, Afrikos – padidėjo apie 5%, Amerikos –
dvigubai sumažėjo.  
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Pažymių pervedimas ir dalykų atitikmenų nustatymas  

Centras pažymių pervedimą bei dalykų atitikmenų nustatymą atlieka, kai užsienio 
kvalifikacija, teikianti teisę į aukštąjį mokslą, pripažįstama kaip lygiavertė Lietuvoje 
teikiamai vidurinio mokslo kvalifikacijai bei ketinama stoti į pirmosios pakopos ir 
vientisąsias studijas bendrojo priėmimo metu (daugiau apie bendrąjį priėmimą 
www.lamabpo.lt/). Visais kitais atvejais pažymių pervedimą atlieka mokykla, kurioje 
norima mokytis ar studijuoti. 

2014 metais Centre gauti 124 prašymai dėl atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo. 
Parengta 112 pažymų. Dvylikos pareiškėjų prašymai dėl atitikmenų nustatymo ir pažymių 
pervedimo nepatenkinti dėl įvairių priežasčių: nutraukta pripažinimo procedūra, nes įgyta 
kvalifikacija nebuvo Centro vertinimo objektas; nepateikė pripažinimui visų reikalingų 
dokumentų; buvo įgiję tarptautinio bakalaureato kvalifikacijas, kurių pažymių pervedimo 
Centras nėra įgaliotas atlikti, arba pareiškėjų kvalifikacijos pripažintos kartu su 
papildomais reikalavimais. 

Daugiausia 2014 metais besikreipusių kvalifikacijas įgijo Lenkijoje (15%), JAV (11%), 
Airijoje (10%), Jungtinėje Karalystėje (9%) ir Rusijoje (9%). Tendencijos per 
paskutiniuosius penkerius metus lieka tos pačios: pagrindinį besikreipiančiųjų srautą 
sudaro pareiškėjai, įgiję išsilavinimą Lenkijoje, Rusijoje, JAV. Reikėtų pastebėti, kad šiais 
metais kreipėsi šiek tiek mažiau asmenų įgijusių išsilavinimą Baltarusijoje, bei padaugėjo 
asmenų, įgijusių išsilavinimą Airijoje. Pirmą kartą dėl atitikmenų nustatymo bei pažymių 
pervedimo kreipėsi asmuo, įgijęs kvalifikaciją Armėnijoje bei asmuo, įgijęs kvalifikaciją 
Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Iš viso 2014 metais atitkmenys nustatyti ir pažymiai 
pervesti kvalifikacijoms, įgytoms 23-ose skirtingose šalyse. 

 

Besikreipusiųjų 2010-2014 metais dėl atitikmenų nustatymo bei pažymių pervedimo 
šalių pirmasis penketukas. 
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Konsultavimas ir metodinės medžiagos kūrimas  

 

2014 metais vien bendraisiais Centro kontaktais užfiksuota 4000 gautų paklausimų. Juose 
prašoma suteikti informaciją ir (ar) konsultacijas bei rekomendacijas, susijusias su užsienio 
šalių ir Lietuvos švietimo sistemomis, švietimo įstaigų ar jų vykdomų programų statusu, 
kvalifikacijų pripažinimu, kvalifikacijų teikiamomis galimybėmis studijuoti ir (ar) dirbti bei 
kt.  

Didžiąją dalį sudaro fizinių asmenų paklausimai, kuriuose įprastai išreiškiamas studijoms ir 
(ar) įsidarbinimui reikalingos informacijos, susijusios su jau įgytomis ar ketinamomis įgyti 
kvalifikacijomis, poreikis. 

Iš juridinių asmenų dėl informacijos, konsultacijų ir rekomendacijų į Centrą dažniau 
kreipiasi Lietuvos aukštosios mokyklos. Iš jų gautų klausimų matyti, kad aukštosioms 
mokykloms ypač reikalingi patarimai renkantis užsienio partnerius bendram studijų 
vykdymui, atrenkant užsienyje išsilavinimą įgijusius pretendentus ar vykdant priėmimą į 
studijas, ruošiantis gauti teisę vykdyti užsienio kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, 
pripažinimą bei sprendžiant kitus su tarptautiškumu susijusius klausimus.  

Kita didelė Centro interesantų grupė – darbdaviai ir įstaigos, kurioms reikalinga 
informacija ir (ar) konsultacijos apie asmenų išsilavinimą, sprendžiant mokesčių (pvz., 
Lietuvos mokesčių inspekcija), draudimo (pvz., Lietuvos ligonių kasa), įdarbinimo (pvz., 
Lietuvos darbo birža), tinkamumo valstybės tarnybai (pvz., Lietuvos valstybės tarnybos 
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos) ar reglamentuojamai profesinei veiklai 
(pvz., atitinkamos ministerijos) bei kitus klausimus. 

Dažniausiai besikreipiančios į Centrą užsienio institucijos – užsienio šalių ENIC/NARIC 
centrai, kitos Lietuvoje įgytų kvalifikacijų vertinimą ir pripažinimą vykdančios ar 
informaciją apie tai renkančios bei teikiančios institucijos.  

Remiantis interesantų užduodamais klausimais parengta padalomoji medžiaga 
(lankstinukai), skirta besirenkantiems studijas užsienyje ir Lietuvoje, atkreipiant dėmesį 
kylančius aktualius klausimus, taip pat į naudingus informacijos šaltinius dėl kvalifikacijų ir 
dalinių studijų pripažinimo, studijų kokybės, ketinamų įgyti kvalifikacijų Lietuvoje bei 
užsienyje. Padalomoji medžiaga naudota ją dalinant pareiškėjams tiesiogiai Centre bei 
2014 metais vykusioje parodoje „Studijos. Mokslas. Karjera”. 

Atsižvelgus į interesantų užduodamus klausimus dėl užsienyje gautų pažymių pervedimo, 
parengta informacija apie pažymių pervedimą pagal šalis; informacija patalpinta Centro 
svetainėje. 

 

 



23 
 

Įrankių kvalifikacijų pripažinimui kūrimas 

 

2014 metais rengti užsienio šalių švietimo sistemų aprašai (informaciniai sąvadai). Šie 
aprašai skirti palengvinti užsienio kvalifikacijų ir dalinių studijų pripažinimą aukštosiose 
mokyklose, kokybiškiau Centrui teikti konsultacijas ir rekomendacijas aukštosioms 
mokykloms, darbdaviams ir kitoms institucijoms, besikreipiančioms dėl informacijos apie 
užsienio kvalifikacijas. 

Toliau buvo tęsti darbai, susiję su elektroninės pripažinimo erdvės, turėsiančios pagerinti 
informacijos, rekomendacijų ir konsultacijų teikimą bei gerosios užsienio kvalifikacijų 
pripažinimo praktikos mainus tarp Centro ir aukštųjų mokyklų bei leisiančios dalį Centro 
paslaugų perkelti į el. erdvę, kūrimu. 

2014 m. toliau aktyviai dalyvauta atnaujinant Lietuvos ir Lenkijos sutartį dėl abipusio 
kvalifikacijų pripažinimo. 

Aukštosioms mokykloms parengtas elektroninis leidinys – užsienio kvalifikacijų 
pripažinimo praktinio vadovo aukštosioms mokykloms (EAR-HEI: European Area of 
Recognition. A manual for the higher education institutions) vertimas į lietuvių kalbą, kad 
Lietuvos aukštosios mokyklos galėtų greičiau perimti tarptautiniu lygmeniu 
rekomenduojamą užsienio kvalifikacijų ir dalinių studijų vertinimo praktiką. 

 

Renginiai aukštosioms mokykloms 

 

Pagal susiklosčiusią praktiką, įprastai bent kartą per metus Centras organizuoja 
aukštosioms mokykloms mokymus joms aktualiais su kvalifikacijų pripažinimu bei 
priėmimu į studijas susijusiais klausimais. Dėl kvalifikacijų akademinio pripažinimo 
sistemos kaitos, t. y. Lietuvoje numačius aukštosioms mokykloms teisę vertinti ir pripažinti 
užsienio kvalifikacijas, 2012-2013 metais Centras aukštosioms mokykloms organizavo kelis 
mokymų ciklus, kad jos gautų žinių ir gebėjimų, reikalingų savarankiškai atlikti 
pripažinimą. O 2014 metais, atsižvelgus į aukštosioms mokykloms kylančius klausimus dėl 
transnacionalinio švietimo vykdymo praktikos, organizuota tarptautinė konferencija 
„Transnacionalinio švietimo aktualijos ir praktika”, kurioje aukštųjų mokyklų atstovai 
turėjo progą aptarti kartu su užsienio ir Lietuvos ekspertais specifinius transnacionalinio 
švietimo praktinius klausimus, įskaitant studijų kokybės užtikrinimą, užsienio kvalifikacijų 
pripažinimą, galimus praktinius sprendimus, kuriuos priima aukštosios mokyklos bei 
rekomenduoja tarptautinės organizacijos. 
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Dalyvavimas kuriant bendrą 

kvalifikacijų pripažinimo 

erdvę Europoje  

 

1999 metais įsigaliojusi Lisabonos 
pripažinimo konvencija padėjo pamatus bendrai kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo 
sistemai Europoje. Šiai sistemai harmonizuoti ir vystyti vykdomi tarptautiniai projektai. 
Nuo 2014 metų projekto partnerio teisėmis Centras dalyvauja šiuose Europos Komisijos 
projektuose pagal Erasmus+ programą: 

 Prancūzijos ENIC-NARIC koordinuojamame projekte „EU-MTR: Judumo 
įrankių panaudojimas pripažinimui“ (angl. “EU-MTR: Enhancing the use of 
mobility tools for recognition”), kurio tikslas – didinti mobilumo ir 
pripažinimo įrankių () žinomumą, skatinti tų įrankių naudojimą bei akademinį 
ir profesinį judumą, taip pat didinti akademinio (aukštosios mokyklos) bei 
profesinio (darbdaviai, administravimo įstaigos) sektorių bendradarbiavimą. 
Mobilumo įrankiams priskiriama: Europos kvalifikacijų sandara, nacionalinės 
kvalifikacijų sandaros, Europass, diplomo priedėlis, ECTS kreditai, užsienio 
kvalifikacijų pripažinimo praktinis vadovas aukštosioms mokykloms (EAR-
HEI). Projektas numato tikslinėms grupėms - aukštosioms mokykloms, 
darbdaviams, viešojo administravimo įstaigoms, ENIC/NARIC centrams – 
mokymus, kaip naudotis minėtais įrankiais. 

 Nyderlandų ENIC-NARIC koordinuojamuose projektuose: 

 „STREAM: institucijų atliekamo pripažinimo gerinimas: mokymų 
platforma už studentų priėmimą atsakingiems darbuotojams“  (angl. 
“STREAM: Streamlining Institutional recognition: a Training platform 
for admissions officers”), kurio tikslas – tobulinti studentų priėmimo 
darbuotojų aukštosiose mokyklose žinias ir gebėjimus, kad būtų 
vykdomas teisingas ir pareiškėjų neapsunkinantis kvalifikacijų 
pripažinimas. Projekto metu numatoma skleisti informaciją apie 
aukštosioms mokykloms parengtą kvalifikacijų pripažinimo praktinį 
vadovą (EAR-HEI), organizuoti mokymus, kaip tuo vadovu naudotis ir 
jį taikyti bei, surinkus gerąją pripažinimo praktiką iš aukštųjų 
mokyklų, patobulinti patį vadovą.  

 „SQUARE: pripažinimo tinklų kokybės užtikrinimo sistema“ (angl. 
“SQUARE: System of Quality Assurance for the Recognition 
Networks“), kurio tikslas – pripažinimą vykdančių ENIC-NARIC centrų 
kokybės užtikrinimo sistemos tolesnis vystymas. Numatoma surinkti 
informaciją apie minėtų centrų tipologiją, siekiant didinti skaidrumą 

2014 metais dalyvauta 5 
Europos Komisijos 

projektuose 
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apie jų vaidmenis bei užduotis skirtingose šalyse. Taip pat numatoma 
sukurti standartus ir gaires, pagal kuriuos ENIC-NARIC centrai galės 
atlikti savianalizę, o pageidaujantys –praeiti ir išorinio vertinimo 
procedūrą. 

 Italijos ENIC-NARIC centro CIMEA koordinuojamame projekte „SCAN-D: 
Nacionalinių akademinių diplomų pavyzdžiai ir kopijos“ (angl. “SCAN-D: 
Samples & Copies of Academic National Diplomas”), kurio tikslas – surinkti 
nacionalinių kvalifikacijų suteikimą liudijančių diplomų bei pažymėjimų 
pavyzdžius iš šalių – ENIC-NARIC tinklų narių. Tokiu būdu numatoma sukurti 
įrankį, pagerinsiantį kvalifikacijų pripažinimą tarp minėtų šalių.  

 Latvijos ENIC-NARIC centro AIC koordinuojamame projekte „AURBELL: 
automatinis pripažinimas tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos“ (angl. “AURBELL: 
Automatic recognition between Estonia, Latvia and Lithuania“), kurio tikslas 
– išanalizuoti užsienio kvalifikacijų pripažinimo praktiką Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje bei nustatyti galimybes greičiau atlikti kvalifikacijų pripažinimą tarp 
tų šalių. 

Svarbų vaidmenį harmonizuojat bendrą užsienio kvalifikacijų pripažinimo sistemą 
Europoje vaidina ir metiniai ENIC ir NARIC tinklų narių susitikimai, kuriuose aktyviai 
dalyvauja ir Centras, kaip įgaliotasis Lietuvos ENIC/NARIC. Tokiuose susitikimuose 
aptariami aktualūs kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo klausimai Europoje ir už jos ribų, 
kylančios su kvalifikacijų pripažinimu susijusios problemos ir jų sprendimo būdai, 
dalinamasi užsienio kvalifikacijų vertinimo gerąja praktika, aptariamos idėjos bendriems 
projektams, numatomos pripažinimo erdvės tolesnio vystymo kryptys, svarstomi kiti 
aktualūs klausimai. 

Prie bendros pripažinimo sistemos vystymo Europoje, kaip vienas iš regioninio 
bendradarbiavimo pavyzdžių, prisideda ir kasmetiniai Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
ENIC/NARIC centrų susitikimai. 2014 metais toks – jau 11-asis bendras seminaras – 
organizuotas Vilniuje. Susitikimuose gauta informacija naudojama vertinant kvalifikacijas, 
rengiant metodikas ir darbo įrankius, teikiant informaciją, rekomendacijas bei 
konsultacijas.  
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AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ 
VEIKLOS KOKYBĖS 
SKATINIMAS 
 

2014 m. Studijų kokybės vertinimo centras iš viso įvertino 285 vykdomas studijų 
programas bei išnagrinėjo 93 ketinamų vykdyti studijų programų aprašus. 2014 metais 
buvo akredituota 17 aukštųjų mokyklų (9 aukštųjų mokyklų vertinimas vyko 2013 m.): 15 
– akredituotos 6 metams, 2 – akredituotos 3 metams. 

 

Vykdomų studijų programų vertinimas 

 

2014 m. vertintos studijų programos, vykdomos 37 aukštosiose mokyklose. 2014 m. iš 
viso įvertinta 285 vykdomos studijų programos 65 studijų kryptyse. Daugiausia įvertinta 
socialinių mokslų studijų srities studijų programų, mažiausia - fizinių mokslų studijų srities. 
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Įvertintos programos pagal studijų sritis 
 

Daugiausiai įvertinta vykdomų magistrantūros (115) ir universitetinių pirmosios pakopos 
(112) studijų programų. Taip pat įvertinta 56 koleginių studijų programos bei 2 vientisųjų 
studijų programos. Iš visų įvertintų vykdomų studijų programų 156 (55%) buvo siūlomos 
akredituoti 6 metams, 118 (41%) – 3 metams, 11 (4%) – neakredituoti. 

 
2014 m. įvertintų vykdomų studijų programų vertinimo rezultatai. 
 

33% 

21% 

19% 

13% 

8% 
6% 

Įvertintos programos 

Socialiniai mokslai

Biomedicinos mokslai

Technologijos mokslai

Humanitariniai mokslai

Menai

Fiziniai mokslai

156 (55%) 
118 (41%) 

11 (4%) 

Vertinimo rezultatai 

Akredituoti 6 metams

Akredituoti 3 metams

Neakredituoti

Exel lenteles/Bendra.xlsx


28 
 

Iš įvertintų 56 vykdomų koleginių studijų programų 25 (45%) buvo pasiūlytos akredituoti 
6 metams, o 28 (50%) – 3 metams. Dar 3 (5%) studijų programos buvo pasiūlytos 
neakredituoti.  

Universitetinių pirmosios pakopos studijų programų vertinimo rezultatai šiek tiek geresni. 
Akredituoti 6 metams pasiūlytos 66 (59%) studijų programos. Kiek prasčiau įvertintos 42 
(37%) studijų programos jas siūlant akredituoti 3 metams. Neakredituoti pasiūlytos 4 
(4%) studijų programos.  

Magistrantūros studijų programų vertinimo rezultatai labai panašūs į universitetinių 
pirmosios pakopos studijų programų vertinimo rezultatus. Ilgiausiam 6 metų laikotarpiui 
akredituoti pasiūlyta 64 (56%) studijų programos. Trijų metų laikotarpiui akredituoti 
siūloma 47 (41%) studijų programos. Tarp magistrantūros studijų programų kaip ir 
universitetinių pirmosios pakopos studijų atveju, buvo daugiausia neakredituojamų 
studijų programų – 4 (3%) studijų programos.  

Vientisųjų studijų programų buvo įvertinta vos dvi iš kurių viena buvo akredituota 6, o kita 
3 metų laikotarpiui.  

 

2014 m. įvertintų vykdomų studijų programų vertinimo rezultatai (pagal studijų rūšį). 
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Vertinimuose dalyvavo 59 studentai ir 55 socialiniai 
partneriai; atvyko ekspertai iš 31 užsienio šalies 

 

Vertinimui pasitelkiami 
ekspertai 

 

Pirmąjį 2014 m. pusmetį 
vykdomų studijų programų vertinimą atliko 49 ekspertų grupės, antrąjį pusmetį – 24 
ekspertų grupės. Išoriniame vykdomų studijų programų vertinime dalyvavo 356 ekspertai, 
iš jų 151 lietuvis. 92% studijų programų buvo vertintos pasitelkiant tarptautines ekspertų 
grupes. Išoriniam vykdomų studijų programų vertinimui atlikti buvo pasitelktos 73 
ekspertų grupės, iš kurių 6 grupės buvo suformuotos tik iš lietuvių ekspertų. Daugiausia 
ekspertų grupių lankėsi Vilniaus universitete ir Klaipėdos universitete. 

 

Tarptautinių ir lietuvių ekspertų grupių vertintų vykdomų programų skaičius 2005-
2014 metais 

 

Atliekant vertinimą ekspertų grupių veikloje dalyvavo 59 studentai. Daugiausia studentų 
ekspertų grupėse dalyvavo iš Vilniaus universiteto ir Kauno technologijos universitetų. 

76 

44 47 53 

10 13 15 

43 
26 22 

82 
60 

48 

117 

40 

199 

126 

186 

293 

263 

0

50

100

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tarptautinių ir lietuvių ekspertų grupės 

Lietuvių ekspertų grupių
įvertintų programų skaičius

Tarptautinių ekspertų grupių
įvertintų programų skaičius

“92% studijų programų buvo 
vertintos pasitelkiant 

tarptautines ekspertų grupes” 
 



30 
 

Taip pat vertinimuose dalyvavo 2 studentai, rekomenduoti Europos studentų sąjungos, ir 
11 studentų, kuriuos rekomendavo Lietuvos studentų sąjunga.  

2014 m. vertinimuose dalyvavo 55 socialiniai partneriai. Šeši iš jų dalyvavo lietuvių 
ekspertų grupėse, 49 – tarptautinėse grupėse. Į tarptautines ekspertų grupes ekspertai 
atvyko iš 31 užsienio šalies. Dažniausiai 2014 m. vykdomų studijų programų vertinimuose 
dalyvavo ekspertai iš  Didžiosios Britanijos ir Estijos, iš šių šalių vertinimuose dalyvavo po 
27 ekspertus. Iš Didžiosios Britanijos atvykę ekspertai dažniausiai buvo grupių vadovais 
(16 ekspertų), taip pat 6 grupių vadovai buvo ekspertai, atvykę iš Suomijos. 

 

 
 

 

Ekspertų pasiskirstymas pagal regionus 2014 m. 

 

Mažiausia studijų programų vertinimui atlikti sudaryta ekspertų grupė buvo iš 4 asmenų, 
didžiausia – iš 7 asmenų. Vidutiniškai ekspertų grupę sudaro 5-6 ekspertai. 
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BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS 

2014 m. biomedicinos mokslų srityje buvo įvertinta 16,5% visų šalies aukštosiose 
mokyklose vykdomų šios srities studijų programų. Daugiau nei pusė įvertintų studijų 
programų buvo akredituota 6 metams, 44% – 3 metams,  ir 5% studijų programų buvo 
neakredituotos.  

*preliminarus sprendimas (2015 m, sausio 31 d. duomenimis). 
 

FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS 

Ataskaitiniais metais buvo įvertinta beveik 17,0% visų šalies aukštosiose 
mokyklose vykdomų fizinių mokslų studijų srities programų. Didesnė įvertintų studijų 
programų dalis (50%) buvo akredituotos 3 metams, beveik 39% – akredituotos 6 metams 
ir 5,5%. – neakredituotos. 

* preliminarus sprendimas (2015 m, sausio 31 d. duomenimis). 

 

 

 

 

 Įvertinta 
programų 

Sprendimas dėl akreditavimo 

6 metams 3 metams Neakredituoti 
Koleginių studijų 13 7 1(4*) 1 
Universitetinės 
bakalauro  

21 10(1*) 6(3*) 1 

Magistrantūros  25 12 10(2*) 1 
Vientisųjų studijų - - - - 

IŠ VISO 59 29(1*) 17(9*) 3 

 Įvertinta 
programų 

Sprendimas dėl akreditavimo 

6 metams 3 metams Neakredituoti 
Koleginių studijų 4 1 3 - 

Universitetinės 
bakalauro  

6 3 1(1*) 1* 

Magistrantūros  8 2(1*) 4(1*) - 

Vientisųjų studijų - - - - 

IŠ VISO 18 6(1*) 8(2*) 1* 
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TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS 

2014 metais buvo įvertinta 15,7% visų šalies aukštosiose mokyklose vykdomų 
technologijos mokslų studijų srities programų. Didžioji įvertintų studijų programų 
dalis (63%) buvo akredituotos 6 metams, 30% – akredituotos 3 metams bei 7,4% 
įvertintų studijų programų buvo įvertintos neigiamai ir pasiūlyta jų neakredituoti.  

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS  

Ataskaitiniais metais buvo įvertinta 12,5%. visų šalies aukštosiose mokyklose vykdomų 
socialinių mokslų studijų srities programų. Didžioji dauguma ekspertų įvertintų programų 
(57%) buvo akredituotos 6 metams, beveik 41% – akredituota 3 metams ir 2% 
neakredituotų studijų programų.  

* preliminarus sprendimas (2015 m, sausio 31 d. duomenimis). 

 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS 

2014 metais buvo įvertinta 22,2% visų šalies aukštosiose mokyklose vykdomų 
humanitarinių mokslų studijų srities programų. Didžioji dalis (beveik 65 %) ekspertų 

 Įvertinta 
programų 

Sprendimas dėl akreditavimo 

6 metams 3 metams Neakredituoti 
Koleginių studijų 7 4 2 1* 

Universitetinės 
bakalauro  

22 14 6(1*) 1* 

Magistrantūros  25 16 7 1(1*) 

Vientisųjų studijų - - - - 

IŠ VISO 54 34 15(1*) 1(3*) 

 Įvertinta 
programų 

Sprendimas dėl akreditavimo 

6 metams 3 metams Neakredituoti 
Koleginių studijų 30 8(3*) 17(1*) 1* 

Universitetinės 
bakalauro  

27 17(3*) 6 1 

Magistrantūros  34 20(1*) 12(1*) - 

Vientisųjų studijų 2 1 1 - 

IŠ VISO 93 46(7*) 36(2*) 1(1*) 
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įvertintų programų akredituota 6 metams, 32,4 % – akredituota 3 metams ir beveik 3 % 
programų ekspertai įvertino neigiamai.  

*  preliminarus sprendimas (2015 m, sausio 31 d. duomenimis). 

 

MENŲ STUDIJŲ SRITIS 

Ataskaitiniais metais išorinio studijų programų kokybės vertinimo ekspertai įvertino 19,7 
% visų šalies aukštosiose mokyklose vykdomų menų studijų srities programų. Didžioji dalis 
(63%) įvertintų programų buvo akredituota 3 metams ir likusi dalis (37%) programų 
akredituota 6 metams. Visos šios studijų krypties išoriškai vertintos programos ekspertų 
buvo įvertintos teigiamai.  

*  preliminarus sprendimas (2015 m, sausio 31 d. duomenimis). 

 

 

 

 

 Įvertinta 
programų 

Sprendimas dėl akreditavimo 

6 metams 3 metams Neakredituoti 
Koleginių studijų 0 0 0 0 

Universitetinės 
bakalauro  

22 13 8 (1*) 0 

Magistrantūros  12 9 1 (1*) 1* 

Vientisųjų studijų 0 0 0 0 

IŠ VISO 34 22 9 (2*) (1*) 

 Įvertinta 
programų 

Sprendimas dėl akreditavimo 

6 metams 3 metams Neakredituoti 
Koleginių studijų 2 2 - - 

Universitetinės 
bakalauro  

14 3 (2*) 8 (1*) - 

Magistrantūros  11 1 (2*) 8  - 

Vientisųjų studijų - - - - 

IŠ VISO 27 6 (4*) 16 (1*) 0 
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Naujų studijų programų vertinimas  

 

2014 m. aukštosios mokyklos SKVC pateikė 93 ketinamas vykdyti studijų programas. 53 
atvejais buvo atliktas 
supaprastintas programos 
vertinimas, po kurio 50 
ketinamos vykdyti studijų 
programos buvo 
akredituotos (iš jų 13 
akredituotos iš antro 

karto), 2 studijų programų akreditavimo procedūra nutraukta, nes aukštosios mokyklos 
per nustatytą laikotarpį nepateikė pataisytų studijų programų, 1 studijų programos 
akreditavimo procesas dar nepasibaigęs (sustabdytas)  

Akredituotos ketinamos vykdyti studijų programos 

 

39 atvejais (41% nuo visų pateiktų programų) buvo atliekamas išsamus ekspertinis 
programos vertinimas, iš jų 24 ketinamos vykdyti studijų programos buvo įvertintos 
teigiamai ir akredituotos, 7 – įvertintos neigiamai, 8 ketinamų vykdyti studijų programų 
vertinimas procesas dar nepasibaigęs. 

 

 

 

 

aukštosios mokyklos SKVC pateikė 93 
ketinamas vykdyti studijų programas 

 

Akredituotos iš 1 
karto 
78% 

Akredituotos iš 2 
karto 
19% 

Procedūra 
nutraukta 

3% 
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Įvertintos 
teigiamai 

62% 

Įvertintos 
neigiamai 

18% 

Procesas 
nepasibaigęs 

20% 

 

 

 

 

 

 

 
 

2014 metais ketinamoms vykdyti studijų programoms atliktas išorinis vertinimas 
 

Tarp ketinamų vykdyti studijų programų didesnę dalį sudarė universitetinės pirmosios 
pakopos studijų programos. Jų pateikta 37. Universitetinių antrosios pakopos studijų 
programų pateikta 29. Dar pateiktos 22 koleginių studijų programos bei 5 laipsnio 
nesuteikiančios studijų programos.    

2014 m. buvo pateikta vertinti ir viena gretutinės (psichologijos) krypties studijų 
programa. Iš antro karto priimtas sprendimas, kad aukštoji mokykla gali vykdyti šios 
krypties gretutines studijas.   

Lyginant su 2013 m., bendras SKVC pateiktų ketinamų vykdyti studijų programų skaičius 
2014 m. šiek tiek sumažėjo (nuo 128 iki 93), tačiau ženkliai išaugo ketinamų vykdyti 
studijų programų su išoriniu ekspertiniu vertinimu skaičius (nuo 24 iki 39). 

Didžiąją dalį 2014 m. pateiktų ketinamų vykdyti studijų programų sudarė socialinių 
mokslų srities programos – 41 (44%). Biomedicinos mokslų srities ketinamų vykdyti 
studijų programų buvo pateikta 15 (16%), technologijos mokslų srities – 13 (14%), 
humanitarinių mokslų srities – 10 (11%) , fizinių mokslų srities – 8 (9%), menų – 6 (6%)  

Iš 2014 m. pateiktų 93 ketinamų vykdyti studijų programų didesnę dalį sudarė 
universitetinės pirmosios pakopos studijų programos – 37 (40%). Universitetinių antrosios 
pakopos studijų programų pateikta – 29 (31%), koleginių studijų programų – 22 (24%), 
laipsnio nesuteikiančių – 5 (5%). 
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Koleginės 
24% 

Universitetinės (I 
pakopa) 

40% 

Universitetinė
s (II pakopa) 

31% 

Laipsnio 
nesuteikiančios 

5% 

 

2014 m. pateiktos ketinamos vykdyti studijų programos (pagal studijų rūšį, procentais) 
 

2014 m. buvo pateikta 19 ketinamų vykdyti jungtinių studijų programų: 6 koleginės, 1 
universitetinė pirmos pakopos, 12 universitetinių antros pakopos. Daugiausiai jungtinių 
studijų programų pateikė Mykolo Romerio universitetas (5) ir Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas (4). Net 7 jungtinės studijų programos bus vykdomos kartu su Latvijos 
aukštosiomis mokyklomis, 3 su Estijos, po 2 su Lenkijos, Portugalijos bei Italijos, po 1 su 
Čekijos, Pietų Korėjos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Prancūzijos, Bulgarijos, Vokietijos, 
Rusijos aukštosiomis mokyklomis.    

2014 m. SKVC ketinamas vykdyti studijų programas vertinimui pateikė 27 aukštosios 
mokyklos: 11 kolegijų ir 16 universitetų. Vilniaus Gedimino technikos universitetas pateikė 
12 studijų programų. Po 8 studijų programas pateikė Mykolo Romerio universitetas ir 
Lietuvos edukologijos universitetas. Aleksandro Stulginskio universitetas pateikė 7 studijų 
programas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas 
– po 6 studijų programas. Iš kolegijų daugiausiai ketinamų vykdyti studijų programų 
pateikė Marijampolės kolegija ir Klaipėdos valstybinė kolegija, po 3 studijų programas.  

2014 m. vertinti ir akredituoti buvo pateiktos 47 studijų krypčių ketinamos vykdyti studijų 
programos. Daugiausiai pateikta vadybos studijų krypties programų – 6, verslo bei 
pedagogikos studijų krypčių (po 5), dizaino studijų krypties (4). 
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Institucinis aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas  

 

2011 metais SKVC pradėjo ir 2015 metų pradžioje baigs  pirmą aukštųjų mokyklų veiklos 
vertinimo ciklą, kurio tikslas buvo sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, 
skatinti jos kokybės kultūrą, atsižvelgiant į veiklos efektyvumą įvertinti bazinio 
finansavimo poreikius, informuoti steigėjus (juridinio asmens dalyvius), akademinę 
bendruomenę ir visuomenę apie institucijos veiklos kokybę, vertinimo rezultatų pagrindu 
teikti rekomendacijas dėl veiklos plėtros.  

Vertinimas atliekamas pagal šias vertinamąsias sritis: 

 strateginis valdymas; 

 studijos ir mokymasis visą gyvenimą; 

 mokslo ir (arba) meno veikla; 

 poveikis regionų ir visos šalies raidai. 
 

2014 metais buvo akredituota 17 aukštųjų mokyklų (9 aukštųjų mokyklų vertinimas vyko 
2013 m.):  

 15 – akredituota 6 metams,  

 2 – akredituota 3 metams. 
 

2014 metais buvo pradėti dar 8 aukštųjų mokyklų veiklos vertinimai: 

1. Europos humanitarinis universitetas 
2. Vilniaus kolegija 
3. Kauno technologijos universitetas 
4. Šiaurės Lietuvos kolegija 
5. Vilniaus technologijos ir dizaino kolegija 
6. Vilniaus dizaino kolegija 
7. Balstogės universiteto filialas Lietuvoje Ekonomikos-informatikos fakultetas 
8. Pakartotinis Lietuvos sporto universiteto vertinimas.  
 

akredituota 17 
aukštųjų 
mokyklų 
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Metų pabaigoje ekspertai pateikė vertinimo išvadų projektus, tačiau sprendimai dėl 
akreditavimo bus priimti 2015 metų pradžioje. 

Aukštųjų mokyklų veiklos išorinio vertinimo būklė 2014 metų pabaigoje 

 

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų 
seminarijos vertinimą organizuoja Šventojo sosto kokybės užtikrinimo agentūra AVEPRO.  

2014 m. įvyko pirmasis pakartotinis aukštosios mokyklos veiklos vertinimas. Lietuvos 
sporto universitetas 2011 metais buvo įvertintas neigiamai, todėl po trejų metų SKVC 
atliko pakartotinį šios aukštosios mokyklos veiklos vertinimą. Tam, kad būtų užtikrintas 
veiklos tęstinumas, pakartotiniame veiklos vertinime dalyvavo dalis ekspertų iš ankstesnio 
veiklos vertinimo. Veiklos vertinimo tikslas – įvertinti, kokių veiksmų buvo imtasi po 
pirmojo Lietuvos sporto universiteto veiklos vertinimo, siekiant įgyvendinti ekspertų 
grupės pateiktas vertinimo rekomendacijas. Ekspertų grupė pastebėjo, jog aukštoji 
mokykla įgyvendino visas ankstesnio vertinimo metu numatytas rekomendacijas ir pateikė 
naujų rekomendacijų, kurias įgyvendinus dar labiau patobulės aukštosios mokyklos veikla.   

2011-2014 metais išorinį aukštųjų mokyklų veiklos vertinimą atliko 46 tarptautinės 
ekspertų grupės. Šiose vertinimo grupėse iš viso dalyvavo 199 ekspertai (67 iš jų lietuviai) 
iš 54  užsienio šalių.  

60% 18% 

18% 

4% 

Institucinio vertinimo rezultatai 

Akredituota 6 metams

Akredituota 3 metams

Sprendimas nepriimtas

Nevertinama
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Tarptautinių ir vietinių ekspertų pasiskirstymas 2011-2014 m. 

 

Daugiausiai ekspertų atvyko iš Jungtinės Karalystės (27 ekspertai), Airijos ir Estijos (po 13 
ekspertų iš kiekvienos šalies), Vokietijos ir Olandijos (po 9 ekspertus iš kiekvienos šalies).  

 
Ekspertų pasiskirstymas pagal valstybes 2011-2014 m. 

34% 

66% 

Ekspertų pasiskirstymas 

Vietiniai ekspertai:

Tarptautiniai ekspertai:
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Išorinio aukštųjų mokyklų vertinimo ekspertų grupėse dalyvavo 35 socialiniai partneriai 
(visi iš jų lietuviai) ir 38 studentų atstovai. 6 studentų atstovai atvyko iš užsienio šalių -  po 
vieną iš Estijos, Jungtinės Karalystės, Maltos, Rumunijos ir 2 iš Latvijos.  

 

Patariančiosios institucijos 

 

Studijų vertinimo komisija 

Studijų vertinimo komisija pataria studijų programų vertinimo klausimais. Komisija 
sudaryta iš abiejų tipų Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų, studentų, darbdavių. Komisija, 
susipažinusi su kiekvienos programos vertinimo išvadomis ir kita su vertinimu susijusia 
medžiaga, svarsto, ar ekspertų pateiktos išvados yra išsamios, pagrįstos ir objektyvios. 
Komisija pateikia vieną iš siūlymų – pritarti arba nepritarti ekspertų parengtoms vertinimo 
išvadoms. Komisijai nepritarus vertinimo išvadoms, SKVC imasi priemonių išvadų kokybei 
gerinti. Išvados gali būti grąžinamos ekspertams patikslinti, taip pat gali būti 
organizuojamas papildomas programos vertinimas. 

2014 metais iš viso svarstytos 428 vykdomų bei ketinamų vykdyti studijų programų 
vertinimo išvados (įskaitant svarstomas antrą ar trečią kartą). Iš visų 2014 m. suvartytų 
vertinimo išvadų, Komisija nepritarė 32 (7,5%). Praėjusiais metais nepritartų išvadų 
skaičius siekė daugiau nei 14%. 

 

2010-2014 m. Studijų vertinimo komisijos priimti sprendimai ir svarstytų išvadų 
skaičius 
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Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija 

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija (AMVK) pataria aukštųjų mokyklų paraiškų leidimui 
vykdyti studijas ir su studijomis susijusiai veiklai gauti bei aukštųjų mokyklų išorinio veiklos 
vertinimo klausimais. Komisija sudaryta iš abiejų tipų Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų, 
studentų, darbdavių, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų. AMVK nagrinėja ekspertų 
parengtas išvadas siekdama užtikrinti, kad jos būtų objektyvios, išsamios ir pagrįstos, 
teikia siūlymus Centrui dėl aukštosios mokyklos paraiškos bei veiklos įvertinimo.  

2014 metais įvyko 4 AMVK posėdžiai. Jų metu buvo priimti sprendimai dėl šešių 
universitetinių ir devynių koleginių aukštųjų mokyklų veiklos vertinimų. Pritarta visoms 
ekspertų parengtoms išvadoms ir jų siūlymams dėl aukštųjų mokyklų vertinimų. 

 

Studijų programų apeliacinė komisija 

Studijų programų apeliacinė komisija (toliau – Apeliacinė komisija) nagrinėja Centrui 
pateiktas apeliacijas dėl ketinamų vykdyti ir vykdomų studijų programų vertinimo išvadų. 

Apeliacinę komisiją sudaro 6 nariai: po vieną Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos kolegijų 
direktorių konferencijos, Lietuvos nevalstybinių mokslo ir studijų įstaigų asociacijos 
pasiūlytą asmenį, du Lietuvos universitetų rektorių konferencijos pasiūlyti asmenys. 

Išnagrinėjusi apeliaciją, Apeliacinė komisija priima vieną iš šių sprendimų: 

 patenkinti apeliaciją ir įpareigoti Centrą priimti naują sprendimą; 

 patenkinti apeliaciją iš dalies ir įpareigoti Centrą priimti naują sprendimą*; 

 nepatenkinti apeliacijos ir palikti galioti Centro sprendimą. 
 

2014 m apeliacijų pateikta beveik 6  kartus daugiau negu 2012 m.   

Apeliacinės komisijos sprendimai 2012 m. 2013 m. 2014 m.  

Patenkinti apeliaciją ir įpareigoti Centrą priimti 
naują sprendimą 

0 2 3 

Patenkinti apeliaciją iš dalies ir įpareigoti 
Centrą priimti naują sprendimą  

- - 1 

nepatenkinti apeliacijos ir palikti galioti Centro 
sprendimą 

3 9 12 

Svarstyta apeliacijų iš viso:  3 11 17** 

      ** - 1 apeliacijos svarstymas pradėtas, bet nepabaigtas ir sprendimas nebuvo 
priimtas.             

Studijų programų apeliacinės komisijos sprendimai 2012-2014 m. 
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12 atvejų Apeliacinė komisija apeliacijos nepatenkino ir paliko galioti Centro priimtą 
sprendimą, 3 atvejais apeliacija buvo patenkinta ir Centras įpareigotas priimti naują 
sprendimą; 1 atveju apeliacija buvo patenkinta iš dalies ir Centras įpareigotas priimti 
naują sprendimą. 

 

Konsultacinė veikla po 
vertinimų  

Paskesnė veikla pasibaigus 
vertinimams, konsultavimas, 
švietimas, seminarai. 

2014 m. SKVC aktyviai vykdė 
konsultacinę ir studijų kokybės 

užtikrinimo gerosios patirties sklaidos veiklą. Minėtais metais įvyko Studijų vertinimo ir 
Institucinio vertinimo skyrių inicijuoti 52 renginiai, kuriuose dalyvavo virš 630 dalyvių.  

Renginio tipas Renginių 

skaičius 

Dalyvių skaičius, iš 

viso 

1. Paskesnės veiklos tarptautinis 

seminaras – diskusija, skirtas 

pedagoginių studijų vykdytojams. 

1 60 

2. Paskesnės veikla (susitikimai) po 

išorinio institucinio vertinimo. 

9 90 

3. Mokymai aukštųjų mokyklų 

kokybės skyrių darbuotojams 

(tarptautiniai).  

1 43 

4. Mokymai savianalizių suvestinių 

rengėjams (nacionaliniai). 

3 90 

5. Mokymai, skirti tarptautiniams 

ekspertams . 

35 290 

6. Mokymai, skirti socialiniams 

partneriams (tarptautiniai). 

1 20 

7. Mokymai, skirti studentams – 

ekspertų grupių nariams 

(nacionaliniai). 

2 43 

 

 

Studijų vertinimo ir Institucinio 
vertinimo skyrių inicijuoti 52 

renginiai, kuriuose dalyvavo virš 
630 dalyvių 
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Paskesnė veikla po studijų programų ir institucinio vertinimo  

 po studijų programų vertinimo 

2014 metais buvo suorganizuotas pirmasis tarptautinis paskesnės veiklos seminaras – 
diskusija tema „Pedagoginių studijų programų kokybės gerinimas per paskesnę veiklą“. 
Minėtas renginys buvo skirtas pedagogines studijas administruojantiems ir jas 
įgyvendinantiems šalies aukštųjų mokyklų atstovams. Dalyvaujant pranešėjams iš užsienio 
šalių (Anglijos, Airijos bei Austrijos), aukštųjų mokyklų bei Švietimo ir mokslo ministerijos 
atstovai kartu diskutavo apie esmines pedagogų rengimo problemas Lietuvoje ir ieškojo 
būdų šių studijų kokybei gerinti.  

 po institucinio vertinimo  

Pasibaigus išoriniam vertinimui, aukštoji mokykla, atsižvelgdama į vertinimo išvadose 
pastebėtus trūkumus, numato priemones savo veiklai gerinti. 

Centras inicijuoja susitikimus su aukštosios mokyklos atstovais ir vizito metu aptaria, kokį 
poveikį padarė išorinis vertinimas, kokias rekomendacijas pateikė ekspertų grupė, ir kokie 
numatomi pakeitimai aukštosios mokyklos veikloje ateityje. Planai bus svarbus 
informacijos šaltinis atliekant pakartotinius išorinius aukštųjų mokyklų vertinimus.  Per 
2014 m. Studijų kokybės vertinimo centras organizavo 9 susitikimus su įvertintomis 
aukštosioms mokyklomis. Parengti ir suderinti su SKVC aukštųjų mokyklų veiklos 
tobulinimo planai viešinami AM internetinėse svetainėse bei SKVC internetinėje 
svetainėje (http://www.skvc.lt/content.asp?id=619).  

 

Konsultavimas, seminarai, konferencijos  

 

 Mokymai aukštųjų mokyklų kokybės skyrių darbuotojams 

2014 m. Studijų kokybės vertinimo centras organizavo mokymus, skirtus aukštųjų 
mokyklų kokybės skyrių darbuotojams. Mokymų metu, dalyvaujant pranešėjams iš 
Jungtinės Karalystės ir Lietuvos, buvo aptarta vidinio studijų kokybės užtikrinimo reikšmė 
aukštojoje mokykloje, sąsajos tarp vidinio ir išorinio studijų kokybės užtikrinimo, taip pat 
darbo grupėse buvo diskutuojama dėl efektyvių vidinio kokybės užtikrinimo priemonių, 
įskaitant studentų teikiamą grįžtamąjį ryšį bei socialinių partnerių įtraukimą į vidinį studijų 
kokybės užtikrinimą. 

 Mokymai savianalizės suvestinių rengėjams  

2014 m. organizuoti 3 mokymai savianalizės suvestinių rengėjams.  Mokymų metu buvo 
pristatoma vertinimo eiga, teikiami patarimai, kaip geriau parengti studijų programos 

http://www.skvc.lt/content.asp?id=619
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savianalizės suvestinę, pasirengti vizitui į aukštąją mokyklą bei atsakome į dalyviams 
iškilusius aktualius klausimus. Taip pat dalyviams buvo skiriamos ir praktinės užduotys, 
kurias jie spręsdavo grupėse. Atlikus užduotis, buvo bendrai aptariami ir išanalizuojami 
skirtingi atvejai, atsakoma į iškilusius klausimus. Po mokymų, visą mokymuose pateiktą 
medžiagą kiekvienas dalyvis gavo elektroniniu paštu.   

 Mokymai skirti tarptautiniams ekepertams  

2014 metais buvo suorganizuoti 35 mokymai tarptautinėms ekspertų grupėms, kuriuose 
dalyvavo 58 ekspertų grupės, kadangi kai kuriais atvejais vienuose mokymuose 
dalyvaudavo po kelias ekspertų grupes. Tai tik vienais mokymais mažiau nei 2013 metais, 
kuriuose dalyvavo 52 ekspertų grupės. Visi mokymuose dalyvavę ekspertai buvo 
supažindinami su Lietuvos aukštojo mokslo sistema, studijų programų vertinimo ir 
akreditavimo procesais, ekspertams taip pat pristatyti svarbiausi teisės aktai, 
reglamentuojantys studijų programų sandarą, vertinimą ir akreditavimą bei duota 
naudingų patarimų vizitui ir išvadų rengimui. Mokymus vedė Centro darbuotojai.  

 
2014 metais mokymuose dalyvavusių tarptautinių ekspertų grupių pasiskirstymas  pagal 
mėnesius 
 

 Mokymai, skirti socialiniams partneriams  

Studijų programų ir institucijų vertinimus Lietuvoje atlieka ekspertų grupės, į kurias  
įtraukiami ir socialiniai partneriai. Siekdamas plėsti ekspertų ratą, Studijų kokybės 
vertinimo centras 2014 m. organizavo mokymus/seminarą, skirtą ekspertams iš Lietuvos, 
norintiems dalyvauti mūsų organizuojamuose studijų programų ir institucijų išoriniuose 
vertinimuose. Mokymus vedė profesionali švietimo ekspertė - lektorė iš Jungtinės 
Karalystės, kurių metu socialiniai partneriai buvo supažindinama su Bolonijos procesu, 
diskutuojama, kas yra kokybės užtikrinimas; ką ekspertas turėtų žinoti ir atsiminti 
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vertinimo metu (pagrindiniai tikslai ir taisyklės). Tokiu būdu renginio dalyviai išsamiai 
susipažino ir suprato išorinio vertinimo procedūras ir vertinimo kriterijus bei rodiklius.  

 

 Mokymai, skirti išorinio vertinimo ekspertams – studentams  

2014 m. organizuoti 2 mokymai, skirti studentams. Į minėtus mokymus studentus siūlė 
Lietuvos studentų sąjunga, Jaunųjų mokslininkų asociacija ir Vilnaus universiteto studentų 
atstovybė. Abiejų mokymų metu studentams buvo pateikta informacija apie aukštąsias 
mokyklas ir studijų programas, papasakota apie išorinį vertinimą, atskirai detaliai 
apibūdinti tiek institucinis, tiek studijų programų išorinis vertinimas, pateikti praktiniai 
patarimai, kaip rengtis vizitui ir kas svarbu jo metu ir po to. Antroji dalis buvo praktinė – 
studentai buvo supažindinti su savianalizės suvestine, ją nagrinėjo ir rengėsi vizitui, kurio 
imitaciją atliko su grupe. Po to dalyviai formulavo išvadas. 
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